
Finančná kontrola - realizácia 

Podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 
neskorších zmien a doplnení je pripravovaná finančná operácia v súlade: 

1. so schváleným rozpočtom 
(zákon NR SR č. 523 2004 Z.z.) 

2. so zákonom o správe majetku štátu 
(zákon NR SR č. 27H 1993) Z.z.) 

3. s verejným obstarávaním 
(zákon NR SR č. 25 2006 Z.z.) 

Dátum: Podpis: 

/ku t /— 

/ l ^ J P 

Podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, v zmysle 
neskorších zmien a predpisov je realizovaná finančná operácia v súlade: 

1. s vecným plnením 
2. číselnej správnosti a finančných podmienok 

(zák. o učí. č. 43 2002 Z.z. v znení nesk.zákonov 
3. evidencie majetku 

(zák.č. 278 1993 Z.z. o správe majetku štátu) 

Dátum: 

teľ-

Podpis: 

Č. v knihe fa 
Platobný príkaz 

Uhraďte sumu: 

Príjemcovi 

Na účet č. WiqtéAftiGI 0*160 
a zaúčtujte na ťarchu: program: zdroj: 

^11 
FK: pol.: 

V Chlebniciach fe-1 • 11 

Dodávka materiálu/práca, služba' bola 
realizovaná správne, podľa /HZ, objednávky/ 
a prevzatá 

Zapísané v evidencií: 

vr 
Dátum: -f- podpis zod. prac. /ku i A 

Pečiatka základná škola Podpis riaditeľa 
a materskou školou C~Y h 

ť^UlaHnina 134 

Vecne a číselne preskúmal: 
Meno: Mgr. Domáň Anton 
Dátum: /g~7 
Podpis: 



® S O L U T I O N S Eh 
-Trrj.. 
M 016 

Dodávateľ 
Ing. Ján Vlček-TOPSET 

Hollého 2366/25B 
900 31 Stupava 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

IČO: 32643748 
IČ DPH : SK1020222214 

DIČ :1020222214 

Podnikateľ zareg. v Živnost. registri OÚ Malacky pod 
č. 1992/90439/00000, 1995/01288/00000. 

Vystavil 
Hanáková Andrea 
Tel.: 02/65459255 
Fax: 02/65934209 

topset@topset.sk,www.topset.sk,www.katastre. sk.www.cintoriny.sk 

Odberateľ 
Základná škola s materskou školou 
Chlebnice 
č. 134 
027 55 Dlhá nad Oravou 

IČO : 37808770 DIČ : 2021614133 

Faktúra č. 
(^trofecmávka č. 

Dodací list č. 

f/110401 

Základná škola s materskou školou 
Chlebnice 
č. 134 
027 55 Dlhá nad Oravou 

Dátum vyhotovenia 

26.01.2011 
Forma úhrady 
Spôsob dopravy 
Konštantný symbol 
Banka 

Pobočka 
Číslo účtu 
SWIFT 
IBAN 
Dod. a plat. podm. 

Dát, dod. tov./sl. Dátum splatnosti 

26.01.2011 02.02.2011 
Prevodným príkazom 

0308 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

fil. Stupava 
0019254764/0900 
GIBASKBX 
SK34 0900 0000 0000 1925 4764 
s daňou 

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov Vám faktúrujeme aktualizáciu programov za rok 2011: 
P.č. Kód položky Popis DPH Množstvo Jedn. Cena za j . Spolu 

% bez DPH bez DPH 
1 Zmluva č. A/3047/02/2008 20 1,00 lic 124,75 124,75 

z _ a r \ i c t u yj\ c i _ / r \ i . /o 

Základ pre DPH: 10 % 
124,75 

Celková suma bez DPH: 124,75 
DPH: 20 % 24,95 
DPH: 10 % 

Centové vyrovnanie: 0,00 
Celková fakturovaná suma: EUR 149,70 

Podpis a pečiatka 

Pozn.: lic - licencia, licxr - licencia s termínovou viazanosťou x rokov, x=počet rokov (platné pre licencie) 

Podnikateľ zareg. ako fyz. osoba, MP Daňový úrad Malacky, PSČ 901 01. Platca DPH. Cena stanovená dohodou v 
zmysle Zák. 18/1996 Zb. Za nedodržanie termínu splatnosti sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 
0.05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Zaplatením daňového dokladu potvrdzujete svoj súhlas so znením priložených Všeobecných obchodných podmienok 
verzia 2008.1. Ak sú predmetom dodávky počítačové programy, zaplatením daňového dokladu potvrdzujete svoj 
súhlas aj so znením priložených Všeobecných licenčných podmienok verzia 2008.2. Zároveň získavate časovo 
neobmedzené práva (do zaplatenia daňového dokladu časovo obmedzené práva) na používanie počítačových prog
ramov na počet licencií a verzie špecifikované v daňovom doklade alebo Licenčnej zmluve. 

Ak so znením priložených materiálov alebo fakturovanou čiastkou nesúhlasíte, vráťte prosím do siedmich kalend.dní 
od doručenia celú zásielku s nepoužitým inštalačným médiom (neporušená ochranná nálepka, plomba) späť na 
ad resu TOPSET. Ak v tomto termíne nevrátite zásielku, alebo bude inštalačné médium použité, budeme považo
vať Vašu objednávku z našej strany za riadne splnenú a fakturovanú čiastku evidovať naďalej ako pohľadávku. 
Súčasne za toto oneskorenie bude dohodnutá zmluvná pokuta za každý kalendárny deň omeškania 1% fakturova
nej sumy bez DPH. Taktiež budeme pokladať priložené Všeobecné obchodné podmienky a Všeobecné licenčné pod
mienky za obojstranne prijaté so všetkými právami a povinnosťami oboch zmluvných strán. Záručné podmienky sú 
definované vo Všeobecných obchodných podmienkach v odstavci 8. Záruka, príp.doplnené inými záručnými a rekla
mačnými podmienkymi uvedenými v tomto daňovom doklade. 

Ing. Ján V I č e k 
T O P S E T 

900 31 STUPIA, Hollého 2366/25B 
Tel.: 02/65935588, Tel./Fartí 02 
IČQ^4 : 

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk ] 

http://www.topset.sk,www.katastre
http://www.cintoriny.sk
http://www.kros.sk

